
Referat af Rep-møde 2021
Mødet foregår online

Onsdag den 21/4 kl.19:30 - udsat til 20.00
Link: https://meet.google.com/kke-esvc-scv

● Præsentationsrunde
Peter - næstformand. Marius Elsted skole i Aarhus kommune, Karin har siddet i HB i
en del år og mange år i DSØ, Kasper Rathlouskolen i Odder - basket - håndbold -
fodbold - hjemmeside, Ole - ikke på nogen skole - høvdingebold - atletik, Joan Bryrup
Skole - dans, badminton, Charlotte Min Friskole i Ørum, Sanne - Søndre Skole i
Grenaa, brydning. Rita Veng skole - kasser, udlån. Flemming - Hornbæk skole i
Randers - formand for Randers idrætslærerforening.

● Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Ole - vedtaget. Mødet er lovligt indkaldt.
● Optagelse af enkeltmedlemmer - Flemming optages. Karin deltager som gæst uden

at kunne stemme.
● Aflæggelse af mundtlig beretning v. Sanne Lund Amtkjær
● Spørgsmål og kommentarer til den skriftlige beretning

- Spørgsmål til referater - alle referater er sendt til Nyborg, er de kommet på
hjemmesiden? Dette undersøger vi.

- Trods alt har været lukket ned og med restriktioner, har Elise formået at
gennemføre dansetræf - mindre elever, udenfor mm.

- Vi mødes snart og pakker post til pakkerne. Vi indkalder til et møde for
udbringning.

- Den skriftlige beretning er godkendt.
● Landsforeningen Dansk Skoleidræt v. Karin Bønnerup

- i 2019 blev der oprettet et center for idræt og bevægelse, dette har været en
vigtig brik under nedlukning - webinarer, materiale, online arrangementer,
kampagner mm. Stor fremgang i hvor mange skoler, der benytter det.

- Kamp om Dansk Skoleidræts forening, endte ud med en høring om Dansk
Skoleidræt og bevægelse i Folketinget. I 2020 kom Dansk Skoleidræt på
finansloven, vi fik 3 mio kr. om året. + 10 mio kr. over tre år. Der ligger ikke
bevilling til kredsene med til hovedforeningen, da de er givet til de 45 min.
daglig bevægelse. Hvis kredsene skal have penge, skal det gå gennem
Kulturministeriet og gennem fonder/tipsmidler.

- Dansk Skoleidræt er blevet mere kendte - vi satser på det kan give flere
penge i 2021 til kredsene.

- Karin fortalte om arbejdet i Hovedbestyrelsen - wildcard, æresnåle,
samarbejde med andre foreninger, kommuner, stævner mm. Karin synes det
er et fantastisk sted at udvikle sig, få ny viden.

- Snak om kreds og kommune udvalget - tror det kan hjælpe kredsene i deres
arbejde. På næste kredsformandsmøde gennemgås mere herom.

- Sekretariatet har lavet et stort kursusudvalg, administrerer mange ting.
- Spørgsmål til om der kommer betaling på ved brug af Dansk Skoleidræts

materialer på hjemmesiden? Karin fortæller at det er ønsketænkning, men når
Undervisningsministeriet giver penge, kan vi ikke også tage penge for det.

https://meet.google.com/kke-esvc-scv


● Fremlæggelse af regnskab til godkendelse v. Rita Kyhn
- regnskabet er godkendt med underskrift af Ingrid og Henning.
- en smule lavere indtægt i 2019, skyldes ikke fald i medlemmer men skoler der

slås sammen.
- færre og mindre møder
- elevaktiviteter er færre grundet aflysninger, men en del er dog afholdt
- vi har lavet store indkøb til udlån
- på trods af større udgifter, er der overskud på ca. 30.000 kr.
- i 2021 indkræver vi den halve udgift pr. elev.
- regnskabet er godkendt

● Behandling af indkomne forslag
- ingen forslag

● Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af skolernes
kontingent

- se dokument på hjemmesiden
- Vi har nedsat kontingent i 2021
- budget godkendes.

● Valg til Bestyrelsen:
○ Ole, Charlotte, Kasper og Peter er på valg
○ alle genopstiller og alle er valgt, da der ikke er andre der stiller op.

● Valg af suppleanter: Vælges for 1 år
- ingen der stillede op. Vi behøver ikke have en suppleant.

● Valg til 1. revisor: Henning har 1 år til valg.
- ingen på valg

● Valg til 2. revisor: vælges for to år:  Ingrid er på valg
- Ingrid stiller op - Ingrid er valgt.

● Drøftelse og input til bestyrelsen
- Karin foreslår bestyrelsen at retter fokus på at bearbejde kommunerne politisk

ift. det arbejde Dansk Skoleidræt og kredsene laver.
● Fastsættelse af tid og sted for repræsentantskabsmødet 2022

○ d. 16. marts 2022 på Elsted Skole
● Eventuelt

Venlig hilsen Bestyrelsen,
Dansk Skoleidræt,
Østjylland


